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De onuitzetbare
Vredeswake Leiden 2011
De Leidse kerken krijgen steeds meer hulpvragen van
uitgeprocedeerde vluchtelingen, die vaak niet kunnen of
mogen terugkeren naar hun land van herkomst (de zgn.
onuitzetbaren).

•

Mensen zonder onderdak, kans op werk of inkomen, onder wie ook gezinnen met
jonge kinderen.

•

Mensen die geen toegang hebben tot de reguliere opvang voor dak- en thuislozen.

•

Mensen aan wie ook de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen en andere
Vreemdelingen (STUV) Leiden geen steun meer mag verlenen.

•

Mensen die bij gebrek aan identiteitspapieren en/of verblijfsvergunning door de
politie regelmatig worden opgepakt en vervolgens maandenlang (soms 9 tot 11
maanden) in detentie geplaatst worden.

•

Mensen zonder perspectief, vaak getraumatiseerd door ervaringen uit hun verleden.

WIE BESCHERMT HUN RECHT OP EEN VEILIG BESTAAN ?
De Leidse kerken doen al het mogelijke om deze mensen, die geen kant op kunnen, nog
tijdelijk een menswaardig bestaan te geven, maar doen via deze petitie een dringend
beroep op het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden voor
concrete aandacht en steun.1

Rein Zunderdorp in Trouw
Het terugkeerbeleid is gewoonweg niet uitvoerbaar. Van de mensen die in Nederland
wonen zonder verblijfsvergunning kan 48% het land niet uitgezet worden. ‘De politiek
legt alle verantwoordelijkheid bij de migrant, zoals Leers nu doet: je bent zelf gekomen,
dus los het maar op. Eigen verantwoordelijkheid is goed, maar dan moet er wel
voldoende mogelijkheid zijn om tot een zinvol leven te komen. Maar die ontbreekt bij de
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onuitzetbaren’. …. ‘Mensen komen pas in beweging als ze regie kunnen nemen en
perspectief hebben. Dat is een moreel uitgangspunt: de manier waarop we migratie
reguleren, moet daar voldoende ruimte voor laten. Alleen zo kan er ruimte ontstaan in de
begeleiding van mensen zonder verblijfsvergunning: wat kan je, wat wil je, is er een
ander perspectief. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid’.2
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Waar is de creativiteit in debat over migranten? Rein Zunderdorp, Trouw, 11-07-2011
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